CORONAVIRUS
Het kabinet heeft vergaande maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Lees hier de laatste
berichtgeving over de gevolgen voor de economie, het bedrijfsleven en accountants.
Toon alles

Nieuws

NIEUWS

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

30 november 2022

Vaststellingsloket NOW 5 open tot en met 2 juni 2023
Het vaststellingsloket voor de NOW 5 blijft langer open, namelijk tot en met 2
juni 2023. Hiermee is de uiterlijke indieningsdatum voor een
vaststellingsaanvraag... 

NIEUWS

23 november 2022

UWV vordert 1,4 miljard euro aan coronasteun voor
lonen terug
Tienduizenden werkgevers die tussen juni en eind september 2020 loonsteun
ontvingen van de overheid wegens de coronacrisis moeten geld terugbetalen.
Het gaat tot... 

NIEUWS

17 november 2022

Doorgeven omzet TVL Q4 2021 kan nog tot eind
november
Ondernemers die nog niet hun werkelijke omzet voor de Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL) over het vierde kwartaal van 2021 hebben doorgegeven,
kunnen dat nog doen... 

NIEUWS

14 november 2022

'Werkgever wil werknemer terug op kantoor'
Zeventig procent van de Nederlandse werkgevers wil het thuiswerken gaan
beperken of het aantal hybride functies terugbrengen. Werkgevers stellen
vaker regels op... 

NIEUWS

20 oktober 2022

Deadline aanvraag tot vaststelling TVL starters Q4
2021 en Q1 2022 naar 1 februari
Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 februari 2023 een aanvraag tot
vaststelling doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor startende
ondernemingen voor... 

NIEUWS

19 oktober 2022

Ondernemer mocht vertrouwen op informatie
website NBA
Een ondernemer rekende bij zijn aanvraag voor tegemoetkoming vaste lasten
(TVL) de opbrengsten van de verkoop van een bedrijfsauto niet mee bij zijn
omzet, omdat... 

NIEUWS

14 oktober 2022

CBS: één op de drie bedrijven maakte aanspraak op
coronasteun
Bijna 652.000 bedrijven deden tijdens de coronacrisis beroep op minimaal
één van de coronasteunmaatregelen. Dat is ruim één op de drie bedrijven in
Nederland, maakte... 

NIEUWS

07 oktober 2022

Kredietverzekeraar Atradius voorspelt
faillissementsgolf in 2023
Door het einde van coronasteun en hoge energierekeningen vallen volgend
jaar veel meer bedrijven om dan dit jaar, voorspelt kredietverzekeraar
Atradius. Die denkt... 

NIEUWS

03 oktober 2022

Ondernemers kunnen coronaschuld nu niet
terugbetalen
Brancheverenigingen en ondernemersorganisaties roepen in de Volkskrant de
overheid op snel met een nieuw steunpakket te komen voor het mkb, anders
volgen fors meer... 

NIEUWS

03 oktober 2022

Kabinet biedt ondernemers ruimer uitstelbeleid
Belastingdienst
Om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen, doet het
kabinet per 1 oktober een aantal structurele aanpassingen in het beleid rond
betalingsregelingen... 

NIEUWS

28 september 2022

Zitting in bodemprocedure KHN tegen Staat over
coronaschade
Bij de rechtbank in Den Haag vond op 28 september een zitting plaats in de
bodemprocedure die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft
aangespannen tegen de Staat... 

NIEUWS

27 september 2022

RVO draagt TVL-vorderingen over aan CJIB, als
ondernemers niet reageren
Als ondernemers niet reageren op herhaaldelijke terugbetaalverzoeken voor
teveel betaalde voorschotten, draagt de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) de... 

NIEUWS

21 september 2022

Europese KVK: China minder aantrekkelijk door
streng Covidbeleid
China wordt minder aantrekkelijk voor Europese bedrijven om te investeren
doordat het land zich meer is gaan richten op politieke doelen, zoals het
strenge 'Covid... 

NIEUWS

20 september 2022

Overheid wees onterecht coronasteun voor groep
starters af
De overheid had een groep startende ondernemers geen coronasubsidie
mogen weigeren. Dat stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven
(CBb). Het gaat om de... 

NIEUWS

19 september 2022

Duits onderzoeksinstituut: thuiswerken is een
blijvertje
Veel werknemers willen na de coronapandemie geen afscheid nemen van hun
thuiskantoor. 

NIEUWS

19 september 2022

CBS: toerismesector herstelde vorig jaar licht van
coronacrisis
De Nederlandse toerismesector heeft vorig jaar een licht herstel van de
coronacrisis laten zien. De mate waarin de branche dat jaar bijdroeg aan de
Nederlandse economie... 

NIEUWS

16 september 2022

Deloitte-onderzoek: VWS drukte mondkapjesdeal met
Van Lienden door
Het onderzoek van Deloitte Forensic & Financial Crime naar de
‘mondkapjesdeal’ is openbaar gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) heeft... 

NIEUWS

14 september 2022

Volkskrant: Van Lienden en zakenpartners sloten
mondkapjesdeal om miljonair te worden
Sywert van Lienden en zijn zakenpartners maakten bij de levering van
mondkapjes al snel plannen voor een “commercieel avontuur”. Dat blijkt uit
opnamen van hun overleg,... 

NIEUWS

09 september 2022

OM seponeert zaken tegen Hulptroepen Alliantie,
onderzoek naar Van Lienden en zakenpartners gaat
door
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om in het strafrechtelijk
onderzoek naar de 'mondkapjesdeal' de zaken tegen de Stichting Hulptroepen
Alliantie (SHA)... 

NIEUWS

09 september 2022

Betalingsregeling coronabelastingschuld voor deel
ondernemers naar zeven jaar
Het wordt voor sommige ondernemingen mogelijk om de a ossingstermijn
van de coronabelastingschuld te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het gaat
hierbij om in... 

NIEUWS

02 september 2022

FD: problemen dreigen voor 135.000 bedrijven door
belastingschuld
135.000 bedrijven dreigen in de problemen te komen nu zij vanaf 1 oktober
hun coronabelastingschulden moeten terugbetalen, meldt het Financieele
Dagblad. 

NIEUWS

02 september 2022

Volgende week oordeel over Europese
coronamiljarden Nederland
De Europese Commissie spreekt zich volgende week donderdag uit over de
4,7 miljard die Nederland heeft aangevraagd uit het Europese
coronaherstelfonds. Voorzitter... 

NIEUWS

26 augustus 2022

Veel thuiswerkers slapen weleens onder werktijd
28 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers die sinds corona (ook)
thuis is gaan werken, doet weleens een dutje onder werktijd. Bijna één op de
tien drinkt... 

NIEUWS

17 augustus 2022

Apple wil medewerkers minstens drie dagen per week
op kantoor zien
Techreus Apple verplicht medewerkers vanaf september weer minstens drie
dagen per week op kantoor te werken. De maker van de iPhone en de Macbook
wil dat medewerkers... 

NIEUWS

17 augustus 2022

Opnieuw beslag gelegd bij Van Lienden en
zakenpartners
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft opnieuw beslag
gelegd op onder meer nanciële tegoeden, in het strafrechtelijk onderzoek
naar Sywert van... 

NIEUWS

11 augustus 2022

Ondernemers willen liever coronapas als laatste
redmiddel dan bedrijfssluiting
Het coronatoegangsbewijs (CTB) moet onderdeel blijven van de
gereedschapskist van het kabinet, als laatste redmiddel om bedrijven open te
houden, mocht het virus... 

NIEUWS

09 augustus 2022

Veel kritiek op 'haastige' coronawet
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap
van Burgemeesters (NGB) en ook diverse Kamerleden hebben zich negatief
uitgelaten over het... 

NIEUWS

27 juli 2022

TVL Startersregeling sluit op 2 augustus
De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sluit op
dinsdag 2 augustus om 17:00 uur. Tot nu toe hebben ruim duizend starters de
tegemoetkoming... 

NIEUWS

26 juli 2022

Aantal thuiswerkuren na coronajaren verdubbeld
Het aantal uren dat mensen thuiswerken is verdubbeld, in vergelijking met de
situatie van voor de coronapandemie. Werkten mensen in 2019 nog
gemiddeld drie uur per... 

NIEUWS

25 juli 2022

Horeca en supermarkten wachten op overheid voor
coronaplannen
Diverse sectoren zijn voorlopig niet van plan harde maatregelen te nemen,
mocht het aantal coronabesmettingen in de herfst weer ink stijgen.
Supermarkten, winkeliers... 

Toon meer berichten

